ﺧﻼ ﺻﻪ اي از ﺗﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮوﮔﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ :اﺳﺘﺎد اﻣﻴﺮﻓﻴﺾ ﺣﻘﻮﻗﺪان

بسياری از کسانی که چه ازدرون ويا ازبرون بمبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی توجه توام با
ممارست دارند ،درمانده اين سوال وابھام ميباشند که چرا سلطنت طلبان که قطب اصلی وحقيقی مبارزه
عليه جمھوری اسالمی ھستند چنين بريده از نفس وافتاده از پا ،ھمچنان سرگردانند وپادشاه آنھا با آنکه
واجد مشروعيت ،محبوبيت ،و حتی مظلوميت است درجايگاه خود قرار ندارد وقرار ھم نميگيرد وھمه
اينھا به اين حساب منظور ميشود که سلطنت طلبان بی عرضه وبی لياقت ھستند وقدر امانت سلطنت
رانميدانند وبروال روابط معنوی شاه ومردم ،پادشاه نيز ازاين اتھام بی نصيب نمی مانند حتی درحدی که
باصطالح ھمه کاسه وکوزه ھا بنام ايشان شکسته ميشود.
پرسشھا وپاسخھائی که درسايت مخصوص اعليحضرت دريکماه گذشته )ماه مه  (٢٠١١مطرح شده است
به ھمت جاويد ايران برايم ارسال گرديد ،باتشکر ،دربين سواالت ،گاه ،پرسشھای معنا دار ومھمی ھم
ديده ميشود که پاسخ اعليحضرت ،رافع ابھام و ترديدی که سبب پرسش شده است نميباشد.
پاسخ پرسش
معلوم است که پرسش ،بمنظور رفع ابھام وترديد ورسيدن به حقيقت است .بنابراين اگر
ِ
روشن ورافع ترديد نباشد درعين اينکه آن پرسش بقوت خود باقی است ابھامات ديگری نيز بعنوان سوال
بوجود ميآيد که مسيری ديگر و آنھم نامحدود بخود ميگيرد که سوال اصلی ،درآن ميدان اليتناھی گم
ميشود.
با آنکه پاسخ اعليحضرت به برخی از پرسشھا بسيارمتين وحکيمانه است ولی يقين را جايگزين ابھام
وتردي ِد درسوال نمينمايد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮرد -وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ
سوال کننده ميگويد» :اعليحضرت ،برای من ھميشه اين پرسش بوده است که آياشمابامحدوديتھائی
درارتباط باتالشھای خاصی روبروھستيد وبه دليل حضورتان درآمريکا اين محدوديت ھا بھرشکل وفرمی
وجود دارد؟« خداوند نگھدار شماوايران باد  -روزبه ونکوور«
ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
»روزبه عزيز ،در سی واندی سال گذشته من ھرکاری که ميتوانستم فارغ ازموانع ومشکالت پيش روی
انجام دادم .متوجه اين نکته باشيد که گاھی کارھائی که من به سود مملکتم انجام ميدھم ممکن است
درتضاد باسياست ھای خاصی در زمان خاصی درکشورھای خاصی باشد ،بنابراين اينھا موانعی است که
خارج از کنترل من است – بادرنظرگرفتن اين نکته ولی مرا ازانجام ھراقدامی که در توانم باشد برای
کمک به مبارزاتمان بازنمی دارد«

ﻧﻘﺪ ﺳﻮال آﻗﺎي روزﺑﻪ وﭘﺎﺳﺦ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
مفھوم سوال آقای روزبه کامال روشن است ولی پاسخ اعليحضرت ،يک پاسخ روشن مورد انتظار نيست،
نه تنھا روشن نيست بلکه کلی ابھامات وسواالت تازه رانيز باخود دارد اين اشاره بجاست که:
اصوال باآنکه دريافت وآگاھی از موقعيت اعليحضرت بمناسبت اقامت درآمريکا در رابطه باسياست آمريکا
نسبت به ايران بسيار با اھميت است ولی پرسش آن از اعليحضرت وجھه عقالئی ندارد؛ زيرا اگر سوال
کننده دچارترديد است که آيا اعليحضرت مواجه بامحظورات سياسی ويا سلب آزادی اراده از سوی
کشورآمريکاست ،دراين صورت طرح سوال از کسی که احتماال گرفتار درمحظورات سياسی باشد درست
فس وجود محظورات سياسی مانع است تاشخص بتواند حقيقت موقعيت وکم وکيف محظورات
نيست زيرا َن ِ
تحميلی به خودرابه پرسش کننده پاسخ دھد.
پاسخ اعليحضرت به سوال آقای روزبه دقيقا حالتی دارد که بايد باکنکاش درعبارات و واژه ھای بکاررفته
درآن ،پاسخ حقيقی وروشن سوال رايافت ،درست ھمانند آنکه شخصی که گروگان است وتحت کنترل
وسيطره گروکان گيرخشن است درپاسخ به اين پرسش که آياشما گروگان ھستيد وآزادی عمل شما سلب
شده است؟ پاسخی ميدھد که ھم موجب عصبانيت گروگانگيرنشود وھم شنونده اگر عاقل باشد وبا روحيه
وصحبتھای شخص گروگان شده آشنا باشد درک ميکند که گروگان ،آزادی دربيان ندارد وگروگان است.
از خواننده محترم اين تحريردرخواست دارم دو و يا سه بارپاسخ اعليحضرت رابه سوال آقای روزبه
بخوانند.
و بعد تطبيق کنيد بافصل بيانات اعليحضرت که سالھاست با آن آشناھستيم وآياميتوان چنين پاسخ گنگ
وپرابھام رادرموقعيت آزادی اراده ازايشان دانست؟ که ميفرمايند» :من ھميشه حرفم را آشکاروشفاف
ميزنم وايرانيان اين رااز من خواسته اند« اين سرباز بمناسبت تجربه ونقد مدام بيانات ايشان ،بوضوح
درک ميکنم که اعليحضرت ت ّعم ِد خاصی را درساختن پاسخی که رسيدن به مفھوم اصيل آن سھل و آسان
نباشد وباصطالح دوضلعی باشد ،داشته وآنرا بکار بسته اند
ﺑﺮداﺷﺖ از ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
 -١فرموده اند »درسی واندی سال گذشته من ھرکاری که ميتوانستم فارغ از موانع ومشکالت پيش
روی انجام داده ام«
آيا مفھوم >موانع ومشکالت پيش روی< دربيان اعليحضرت چيست؟ آياھمان محظورات سياسی
نيست؟ به عقيده تنطيم کننده اين تز ،دقيقا ھمان محظورات سياسی است ،واين تز دررابطه
بااثبات ھمين موضوع حرکت دارد.
برداشت منصفانه وسردستی از پاسخ ايشان اين است که اگر ايشان در سی واندی سال گذشته
کاری انجام نداده اند >حرف زدن کارنيست مگربرای کسانی که شغلشان حرف زدن باشد< بدين
دليل بوده که موانع ومشکالت پيش روی ،مانع بوده است.
شنوندگان پاسخ ،که
 -٢تاکيد؛ اعليحضرت درعبارت >متوجه اين نکته باشيد< سيگنال دقت است به
ِ
پاسخ را سرسری نگيريد ودرعبارات وکلمات وموقعيت من توجه الزم رامبذول داريد.

 -٣کالم بسيارحساس درپاسخ اعليحضرت آنجاست که ميفرمايند» :کارھائی که من بسود مملکتم
انجام ميدھم ممکن است درتضاد باسياست ھای خاصی درزمان خاصی درکشورھای خاصی باشد،
بنابراين ،اينھا تنھا موانعی است که خارج از کنترل من است«.
مفھوم وسيع وبی مجامله اين بيان ايشان اين است که اگرکاری بسود مملکت که درراس آن حفظ
تداوم سلطنت وھويت نھادی آن برای سازمان دھی وقيام براندازی رژيم غاصب ايران است
نکردم ،اين اقدامات درتضاد باسياستھای خاص کشورھای خارج است >که اين اشاره متوجه
تنھا کشوری که ميشود آمريکاست< واين ھا موانعی است که خارج از کنترل من است ،يعنی
اراده وقصد ايشان تحت کنترل سياست خاص آمريکا است واين درست تائيد وجود محظورات
سياسی است.
باور اين سرباز اين است که اگر اعليحضرت بخواھند مواردی رابعنوان نمونه ،که به بيان ايشان
>بسود ايران ھست ولی ممکن است درتضاد باسياستھای خاص کشوری درزمان خاص باشد<
ارائه دھند باب اثبات وجود محظورات سياسی رابه تائيد خواھند کشيد.
 -۴استحضارداريد که بارھا وحتی درکتاب اعليحضرت اين اشاره واستعاره ديده ميشود که >چرا
آمريکائيھا کاراساسی نميکنند  ....واين نھضت بدون کمک وپشتيبانی جھانی امکان پذيرنيست<
آيا دشواراست که مفھوم کار اساسی وکمک وپشتيبانی رارفع محظورات سياسی ودرنھايت رفع
حالت گروگان بودن ايشان گرفت؛ چه کار اساسی مھم تراز رفع ممانعت ھا ازمبارزه اساسی عليه
جمھوری اسالمی است؟ چرا با آنکه قبح اين عمل يعنی توسل به خارجی برای اعليحضرت روشن
است وبارھا وبارھا ھم درمقاالت و عريضه ھا مطرح شده ولی ايشان ھمچنان به کاراساسی
آمريکا وکمک جھانی اميدوار و آنرا شرط پيروزی ميدانند؟ آيا اين عالمتی نيست که مفھوم آن
گروگان بودن ايشان وکل مبارزه باشد؟
ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮرات ﺳﻴﺎﺳﻲ
بکاربردن واژه محظورات سياسی نسبت به علمکرد سياسی اعليحضرت درمسائل ايران درست
نيست واگر سنگر از اين واژه استفاده کرده ويا اين تز استفاده ميکند بمناسبت استفاده آن از
سوی ايرانياران بوده است.
محظورات به معنای حرام کردن وممنوع شدن است ،ھمانطور که معلوم است حکم شرع وياقانون
وياحکم شرع ،افرادی از شمول خارج شوند مثالش درمورد
حکم عام است مگراينکه درقانون
ِ
محظورات شرعی ،حکم روزه است که عام است ولی برای مسافرين درشرائطی از شمول خارج
است ودرحقوق مدون ،تعلق حقوق اجتماعی که عام است ولی محکومين جنائی ازآن محروم
ميشوند.
نتيجه اينکه محظورات سياسی درمعنای ممنوعيت فعاليت سياسی آزاد ،نياز به قانون دارد واگر
ممنوعيت نسبت به گروھی بوسيله دولت اجراشود اقدام غيرقانونی وتجاوز به حقوق مردم تلقی
ميگردد واگر بوسيله دولت وياشخصيت ھانسبت به يکنفروياچند نفرمحدود اجراشود آنرانميتوان

محظورناميد ،عنوان حقوقی ودرست آن اين است> :استيالی من غيرحق براراده آزاد شخص
ثالث< که اين عمل درماھيت ،بيان کننده رابطه گروکان گيرو گروگان است.
دﻻﻳﻞ ﺗﺰ -ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻨﺎدﺳﻴﺎﺳﻲ
– مقصود از اسناد سياسی اسنادی است که درارتباط باوزارت امورخارجه آمريکا ومسئولين آن کشور
انتشاريافته و دسترسی به آن دراسناد منتشرشده سفارت آمريکا آسان است.
بارھا درسنگرھا به اين اسناد استناد شده است ،واحال ِه خوانندگان اين تز به آن سنگرھا شايد
دشوارواتالف وقت باشد .به اين دليل اشاره به اسناد مزبوررا تکليف دارم.
سند مورد استناد تاآنجاکه دراسناد سفارت آمريکا مالحظه ميشود بخشی ازگزارشی است که ازطرف
وزارت امورخارجه آمريکا به امضای )رئيس دفترامورايران آقای ھنری پرشت - Henry Precht
عضو امنيت ملی آمريکا( درتاريخ دوم اوت  ١٩٧٩برابر با  ١١امرداد سال )١٣۵٨ (٢۵١٨برای آقای
بروس لينگن مسئول سفارت آمريکا درتھران ارسال گرديده است ودر باالی
نامه نوشته شده >محرمانه فقط چشم ھا< که حداعالی محرمانه بودن است.
عبارت >محرمانه فقط چشم ھا< حاکی از اھميت سند است ،درھيچيک از
اسناد سفارت آمريکا که چاپ ومنتشرشده چنين عبارتی ديده نميشود،
وشايدھم بنده نديدم ھمه اسناد عنوان محرمانه وسری را دارد واين گزارش
بسيار استثنائی است که اھميتش اقتضای چنين محدوديت سختی راداشته
است عبارت فقط چشم ھا يعنی نبايد بر زبان آورده شود تا اگر احتماال ضبط
صوتی درميان باشد ،موضوع نامه فاش نگردد فقط چشم ھای محرم آنرا
ببينند ورد شوند.
اگراين سند درسفارت آمريکابدست نميآمد ومنتشرنميشد ھرگز محال ومتنع بود که وزارت خارجه آمريکا
حتی باگذشت سی سال آنرامنتشرکند .علت مھم بودن ومحرمانه بودن اين سند رادرھمين تحرير باتفاق
خواھيم خواند.
سندی که درزير مالحظه ميفرمائيد از گزارش مزبور گرفته شده که کل گزارش درجلد يکم تاششم اسناد
سفارت آمريکا صفحه  ٨آن قابل مالحظه است.
سند مور ِد استناد اين تز چنين ميگويد:
»اگر شاه ادعای خانوادگی خودرادرمورد تاج وتخت پس بگيرد درتشريح موضع مابه ايرانيھا کمک
بزرگی است ،بعيد است که او اين کار را بپذيرد  ١ليکن ميتوان درخفا باتوسل به واسطه ھای مورد

 - ١ويليام شوکراس نويسنده کتاب آخرين سفرشاه ،به مقاومت شاھنشاه ايران وعلياحضرت فرح پھلوی دررد پيشنھاد استعفای شاه
از سلطنت اشارات صريح وقاطعی دارد ونشان ميدھد که درمکزيک آمريکايھا درمقام اجرای اين سند بوده اند.

اعتماد ،اين نظريه را با وی درميان گذاشت
٣
برای تغيير روش خود سرزنش کند.

٢

تا اگر شاه آنرا نپذيرفت بداند که نبايد دولت آمريکا را

اگر شاه ادعای خود راپس نگرفت مابايد صريحا طرز فکرخودراباايرانيان درميان بگذاريم مابايدعلنا اعالم
داريم که روند قانون اساسی ايران ادعای خانوادگی شاه رادرمورد تاج وتخت مردود شمرده است
ودراختفا به شاه ودوستانش تفھيم کنيم  ٥که اقدامات ضدانقالبی مخالف باقانون آمريکا وسياستھای
مرسوم درمورد فعاليتھای سياسی اشخاص دارای رواديد موقت درآمريکا را تحمل نخواھيم کرد ١

٤

دراوايل مبارزه طرح پرشت  Henry Prechtوتفھيم آن وخاصه ممنوعيت حرکت سلطنت طلبی
وتداوم آن نه از طرف اعليحضرت ونه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی جدی گرفته نشد؛ و در
نتيجه اعليحضرت سوگند سلطنت را ياد فرمودند و واالحضرت اشرف ھم بطور بسيار جدی وارد
مبارزه شدند وبه اقرار شاپور بختيارمبالغ بزرگی به او پرداختند )کتاب سی وھفت روزبختيار(
تشکيالتی به رھبری ارتشبد اويسی واسالمی نيا وعده ای از افسران و وزراء زمان شاه بوجود
آوردند ولی يکباره ھمه فعاليت ھای ايشان متوقف شد؛ آيا ميتوان گفت که خون فرزند و انتقام
برادرشان را فراموش کردند ،آيا واالحضرت اشرف کسی بود که آرام بگيرد؟ از استالين نقل است که
گفته اگر من  ١٠تن مثل واالحضرت اشرف داشتم مشکلی نداشتم.
 -٢آقای ھوشنگ نھاوندی درکتابشان اشاره به سفرشان به مکزيک دارند وبانقلی که از مذاکره خودشان باشاھنشاه درمکزيک آورده
اند اين احتمال نزديک به يقين را بوجود ميآورد که واسطه مورد اعتتماد طرح ھنری پرشت ) Henry Prechtوزارت امورخارجه
آمريکا( برای ابالغ طرح به شاھنشاه ايران ،از جمله اشخاص ،آقای نھاوندی بوده است.
 - ٣تغيير روش آمريکا باشاھنشاه بيمارايران درآمريکا ومکزيک که بی رحمی وسبعيت آن شھره جھانيان خاصه برخی از سياستمداران
آمريکاست نتيجه مقاومت شاھنشاه و رد پيشنھاد استعفای از سلطنت است ودرست تذکر سند راشامل ميشود.

 - ۴تبديل رضاشاه دوم به شاھزاد وابطال قانون اساسی مشروطه توسط داريوش ھمايون واعالم عدم ادعای سلطنت از
جانب احمد قريشی که احمد قريشی دراسناد سفارت آمريکا دررديف رابطين مورد اعتماد آمريکا نامبرده شده است درارتباط
بااجرای طرح مزبور بوده است.
 - ۵واژه >تفھيم< نامه رابصورت اتمام حجت درآورده است يعنی اتمام حجت آمريکا به شاھنشاه ودوستان شاه مبنی برخودداری از
مبارزه برای بازگشت سلطنت وحتی مبارزه جدی برای براندازی جمھوری اسالمی است.
جروبحث ودليل است مانند تفھيم اتھام که حرف آخر پليس جنائی برای باز
واژه تفھيم درنامه مزبور به معنای حرف آخروفارغ از ّ
داشت افراد است .تفھيم باگفتگو وصالح انديشی تفاوت دارد؛ تفھيم فھماندن اجباری است به شخصی که درحالت آزاد حاضربه قبول
آن نيست .تفھيم باضمانت اجراھمراه است يعنی اگر تفھيم شده برخالف تفھيم عمل کند باواکنش تفھيم کننده مواجه ميشود.
ھمانطور که مالحظه شد درسند ھنری پرشت  Henry Prechtگفته شده >بايد به شاه ودوستانش تفھيم شود< اکنون اين سوال
ميتواند مطرح شود که آيادليلی وجود دارد که اين تفھيم صورت گرفته باشد؟
آری به اين سند استناد ميشود:
آقای بروس لينگن ازسفارت آمريکا به وزارت امورخارجه آمريکا باعنوان دوستان عزيز گزارشی از جريانات شورش  ۵٧وخطر
ھجوم به سفارت را گزارش داده ودرآن سند گفته است > ........ماازاستقالل وتماميت ارضی ايران حمايت ميکنيم وبه شاه ودوستانش
تفھيم کرده ايم که درھنگام اقامت درآمريکا نبايد درفعاليت سياسی وغيره شرکت جويند )صفحه ١٨٩جلد يکم تاششم(
قابل توجه اينکه دراسناد سفارت آمريکاکه اين سند محرمانه شناخته نشده ،علت اين است که وقتی تفھيم موضوعی به چند تن >شاه
ودوستانش< انجام شد ديگر موضوع محر مانه نميتواند تلقی شود.
بنابراين طرح ھنری پرشت  Henry Prechtبوسيله آمريکا به شاه ودوستانش تفھيم شده که نبايد درفعاليت ھای سياسی شرکت
جويند.

کتاب دوم واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی نام >تسليم ناپذير< را دارد واين نام کتاب گويای روحيه
وقصد ايشان در مبارزه وعدم تسليم است ،چه چيزی ميتوانست اين روحيه رابه چنان حالتی برساند
تسليم به جريان باشد؟
که نشانی از
ِ
>ھاميلتون جردن< درکتاب بحران نوشته است» :شاه بالحن ستايش آميزی بمن گفت> :چه زن
شجاعی است .من کشورم را از دست دادم و او کشور وپسرش را از دست داده است« جردن اضافه
کرده است »درراھرو به شاھزاده خانم اشرف برخوردم ،من لحظه ای صبرکردم ودستم رادراز نمودم
وگفتم ازديدنتان خوشحالم – واالحضرت با چشمان سياه تيزش که به برادرش شباھت داشت به من
خيره شد ،او با من دست نداد ،و به آرامی درحاليکه به اطاق شاه وارد ميشد از کنارما عبور کرد«.
)صفحه (٨١
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن وﺳﻨﺪ ﻫﻨﺮي ﭘﺮﺷﺖ Henry Precht
استفاده از سند سری )طرح ھنری پرشت  (Henry Prechtميتوانست در موقعيت گروگان بودن شاه
وحق مبارزه سياسی برای سلطنت طلبان ،مناسبت ھا وتجديد نظرھائی رابوجود بياورد ،مگرنه اين است
که برای آزادی گروگان ھا معمول است که گفتگو ومعامله ميشود ،مگرنه اين است که ھم گروگان رفته
ھا وھم دوستان آنھا به زمان وزمين ميزنند تا گروگان ھا آزاد شوند ،مگرنه اين است که آمريکا مدعی
رعايت حقوق وآزادی ھای سياسی برای جھانيان است؟ مگرنه اين است که اين سند ميتوانست مورد
توجه بسياری از کسانی که با اين قبيل مداخالت ونقض حقوق انسان ھا مخالفند قرارگيرد و با طرح آن
ی مبارزه سياسی شاه ودوستانشان شروع شود وھمين مقدمه ای برای
درمراجع خاصی حمايت از آزاد ِ
پايان دادن به وضعيت گروگان بودن رضاپھلوی وابطال ادعای ناموجه آمريکا درمخالفت باتداوم سلطنت
ايران گردد؟
مگرمجاھدين خلق برای پاک کردن نام خود از ليست سازمان ھای تروريستی به دادگاه ھای اسپانيا
وھرسوراخی که ممکن بود رجوع نکردند وبرنده ھم شدند.؟
ماسلطنت طلبان ھيچ استفاده ای از اين سند محرمانه ھنری پرشت  Henry Prechtيعنی وزارت
امورخارجه آمريکا نکرديم درحاليکه اين سند که ماھيت اجرائی آن گروکان بودن فعاليت سلطنت طلبی
وبرخالف قانون آمريکاومداخله در حقوق سياسی ماست درجامعه حقوقی آمريکا ومحاکم آن کشور
اعتباری مسجل دارد.
ما سلطنت طلبان به مشکلی که وزارت خارجه آمريکا برای مبارزه ما بوجود آورده وباگروگان گرفتن
شاه ومبارزه ،مانع فعاليت سياسی ماسلطنت طلبان شده است ،از سالھای قبل از  (٢۵٢٧) ١٣۶٧آگاه و
درتقالی پايان دادن به اين گروگان بودن مبارزه بوده ايم واز جمله ،طرحی رابرای نجات مبارزه تھيه
ودرسنگر ٢٢شھريور ماه سال  (٢۵٢٨) ١٣۶٧برای استحضاراعليحضرت وايرانياران تقديم شد ولی
درکمال تاسف از طرح استقبالی نشد.

اصول طرح مزبورکه زيرنام >طرح اصيل< تنظيم شد براين پايه بود که اعليحضرت درمسيروظائف
قانونی وسوگند سلطنت قرارگيرند .طرح مزبور متضمن دوقسمت بود يکی فصل حقوقی آن که منطبق با
تداوم قانون اساسی وسنت مشروطيت بود وقسمت دوم اجرای طرح يعنی برداشتن موانعی که حرکت
اعليحضرت رادرمسيرتداوم سلطنت ممکن سازد که اين قسمت دوم که مشکل کار است ،سنکر متقبل به
اجرا شده بود ،تصورميکنم که اھميت اين مطلب برای تاريخ مبارزه وبرائت سلطنت طلبان از بی فکری
وعدم درک مشکالت وچاره جوئی ،انتقال بخش ھائی ازسنگر ٢٢شھريورسال  ۶٧به اينجا الزم باشد
اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻴﺴﺖ
انگيزه تنظيم سند مزبور )مقصود سند ھنری پرشت  Henry Prechtاست( واقدامات پی آمد آن حفاظت
از جمھوری اسالمی بوده است .آيا ممکن است کشورھای خارجی که باسرمايه گذاری مادی وسياسی
واستفاده از عوامل ايرانی خود شورش  ۵٧را به نتيجه دلخواه خود رسانده اند برای حفاظت واستواری
آن تدابيری نداشته ويا نکرده باشند؟ ودرکالمی ديگر ھمينکه جمھوری اسالمی راکاشتند رھايش کردند
وبحال خود گذاشتند وخودشان ھم به دنبال کارشان رفتند اگر چنين فکرکنيم به ساده انديشی خود
اقرارکرده ايم -درختی که مزاحم تشخيص داده ميشود وقطع ميگرددو به جای آن درخت ديگری کاشته
ميشود آيا حفاظت از درخت تازه درمدنظر نخواھد بود وتا ريشه دواندن درخت؟ آيا محافظت و آبياری
مرتب واز ُبن درآوردن جوانه ھای ريشه قديمی درخت اقدام نميشود؟
قدرتھائی که رژيم منحوس و ويرانگرجمھوری اسالمی رادرسرزمين کھن ما جايگزين نظام مترقی
وپيشرو پادشاھی کردند به خوبی آگاه بودند که ريشه نظام پادشاھی درفرھنگ کشورما آنقدر قوی وريشه
داراست که بدون حفاظت کامل از جمھوری اسالمی حيات آن رژيم ممکن نيست .يکی ازبرنامه ھائی که
ميتوانست به رشد جمھوری اسالمی کمک جدی کند جلوگيری از ايجاد واحد ھای مبارزاتی عليه جمھوری
اسالمی يعنی سربه نيست کردن مبارزين مخالف جمھوری اسالمی ومتالشی ساختن مبارزه آنھا بود.
طرح ھنری پرشت  Henry Prechtکه به آن اشاره شد متوجه وليعھد وخاندان سلطنت و دوستانشان
ميگرديد در حاليکه سلطنت طلبی ،يک اعتقاد قلبی وميھنی عام ايرانی است و محصوربه دوستان شاه
نيست وبرفرض اينکه طرح ھنری پرشت  Henry Prechtبتواند تحميل بروليعھد وخاندان سلطنت
ودوستان شاه گردد؛ تاثيری در کانون ھای مبارزه عليه جمھوری اسالمی وبه ھواداری نظام سلطنتی
ايران نداشته است.
ﻃﺮح ﺳﺮﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺮدن ﻣﺒﺎرزه
بمنظور حفاظت جمھوری اسالمی از تعرضات مبارزاتی سلطنت طلبان طرح جلوگيری و>سربه نيست
کردن مبارزين< از سوی برژنسکی تدوين وتوصيه به اجراشده است.
برژنسکی مشاورامنيت ملی کارتر در ياد داشتھای روز يکشنبه ٢٢بھمن ماه خود به يک جلسه اضطراری
برای بررسی اوضاع ايران که درکاخ سفيد تشکيل شده بود اشاره کرده ومينويسد:

»درجلسه اضطراری کاخ سفيد وارن کريستوفر ودويد نيوسام از طرف وزارت خارجه ،چارلز دونکان
وژنرال جونز به اتفاق چند تن ازمقامات برجسته سيا ،گاری سيک وسرھنگ اودم از شورای امنيت ملی
حضورداشتند ماسه راه حل رامورد بررسی قرارداديم؛
الف – از فرماندھان ارتش ايران بخواھيم با مھدی بازرگان نخست وزيرمنتخب آيت ﷲ خمينی کناربيايند.
ب – از ارتش بخواھيم درجريان انتقال قدرت خود را کنارکشيده ودرپادگان ھای خود به حال آماده باش
بمانند .استنباط من ازگزارشات رسيده اين بود که نظاميان در شرائط فعلی نميتوانند کاری بکنند وحمايت
از بختيار ھم بی فايده است کريستوفر پيشنھاد کرد که ما ازارتش بخواھيم خود را از معرکه کنارکشيده
واز دولتی که بسرکارميآيد حمايت کند کريستوفر فکر نميکرد کسی با اين فکرمخالفت کند ولی من گفتم
»اگر دولت جديد )مقصود دولت بازرگان است( عاقل باشد فرماندھان نظامی را يکجا تصفيه نميکند بلکه
آنھارايکی يکی سربه نيست ميکند اول بدره ای بعد ربيعی وبعد نوبت ديگران« )پايان(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ
به اين نمونه ھم درتائيد کسب اطالع از ايرانيان توجه فرمائيد:
در ١۴اوت  ١٩٧٩ھنری پرشت  Henry Prechtازوزارت امورخارجه آمريکابه وابسته رسمی
سفارت آمريکا درپاريس دررابطه باتماس باھوشنگ نھاوندی آموزش داده است که »ايرانی ھائی که
درمقابل شما به خودنمائی ميپردازند تشويق به امری نکنيد .برای ما دانستن اين مطلب که آنھادرصدد
انجام چه کاری ھستند بسيار ضروری است گرچه آنھا دارای آينده سياسی مثبت نباشند«) .صفحه
 ١۴١جلد (۶٨
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ
ونس )سايروس( وزيرخارجه آمريکابه سفارت آمريکا درتھران نوشته است:
>درتماس باايرانيان تبعيدی در اروپا قاطعانه ھيچگونه اثری که نشانگر آن باشد که آمريکاقصد مداخالت
درامورايران را دارد يا اينکه با گروھھائی که عليه دولت جديد ايران نقشه کشی ميکنند ھمکاری ميکند
ديده نشود؛ اين موضوع را صريحا برای کسانی که باشما تماس ميگيرند روشن کنيد<) .صفحه (١۴۶
اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺮﻳﻜﺎ از اﻃﻼﻋﺎت
تصور ميکنم که بحث حاضر نياز داشته باشد مورد ويامواردی که نشان ميدھد اطالعاتی که بوسيله
ايرانيانی که بغلط آمريکا را دوست ايران ومخالف جمھوری اسالمی ميدانستند واکنون ھم ميدانند چگونه
مورد استفاده آمريکائيھا وکمک به جمھوری اسالمی قرارگرفت ارايه شود.
دردھم ماه اوت  ١٩٧٩ريچارد تی ارندت وابسته فرھنگی سفارت آمريکا درپاريس مالقاتی حسب
درخواست آقای ھوشنگ نھاوندی داشته است نھاوندی دراين مالقات و مالقات ھای قبلی که حدود ٣١
صفحه از جلد  ۶٨اسناد سفارت آمريکا رابخود اختصاص داده است اطالعات بسيارمفصل ودقيق از ضعف

جمھوری اسالمی وارتش ،قدرت کردھا و باالخره موقعيت ارتشبد اويسی و وحشت سران جمھوری
اسالمی از حرکت سياسی او مطرح ميکند و باطالع آمريکا ميرساند که ارتشبد اويسی بانظاميان داخل
کشور ارتباطات عالی دارد او گفت اويسی با ٢٠٠٠نفر وھمکاری کردھا ميتواند رژيم راساقط کند اويسی
مھره اصلی اقدام ارتش عليه جمھوری اسالمی است) .مفصل ازصفحه ١١۵تا(١۴۶
نتيجه اين ھمکاری اطالعاتی نھاوندی باآمريکا اين شد که کردھای مخالف جمھوری اسالمی بشدت
سرکوب وارتشبد اويسی ترورشد.
خواننده محترم؛ آياباورميکرديد افسری که برای نجات کشورش به آمريکارجوع ميکند مانند يک دستمال
کاغذی مورد استفاه ودرجھت حفظ رژيم اسالمی بکار گرفته شود وتبديل به يک جاسوس شود؟
ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻴﺮازي
تصور نفرمائيد که فقط سرھنگ کامبخش بوده که آمريکائيھا خواستار ايفای نقش جاسوسی بوده اند
ھرکس که به آمريکائی ھا برای مبارزه باخمينی ودولت موقت او رجوع کرده ،آمريکائی ھا از او توقع
جاسوسی داشته اند برای اينکه نمونه ديگری درکنار سرھنگ کامبخش قرارگيرد وبه استحکام تز بيفزايد
حکايت سرتيپ حميد شيرازی راھم ميخوانيم.
ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻴﺮازي افسرھوائی ،درھنگ کنگ باسفارت آمريکا تماس ميگيرد تابرای براندازی دولت
موقت بازرگان کاری بکند .او پيشنھاد کمک شخصی را رد ميکند وبنابرگزارش مامور گفتگو کننده بااو
>پذيرفتن پول برای مقصد آزادی برخالف شخصيت اوست اوميخواھد باما ھمکاری کندوبه اياالت متحده
معتقد است وازما ميخواھد که به کشورش کمک کنيم او گفت که ميخواھد مامور مربوطه بداند که شخصيت
وی چنان است که درھمه امورھميشه برمبنای تشخيص خود ازدرستی راھش جلورفته است واورانميتوان
مجبوربه کاری کردکه بنظر خودش صحيح نيست) .صفحه  ١۶جلد (۶٨
باگزارش سفارت آمريکا درھنگ کنگ بوزارت خارجه آمريکا بالفور يک ليست سواالت برای سفارت
ھنگ کنگ ارسال ميگردد که از سرتيپ شيرازی خواسته شود جواب بدھد؛ ليست سواالت چنين است:
الف – ماعالقمند به دريافت حداکثرجزئيات درباره طرح ھای جنگی ايران عليه عراق ميباشيم
وتصورميکنيم که تمام طرح ھای جنگی زمان شاه ھنوز معتبرباشد – طرح ھای تعرضی نيروی ھوائی
عليه عراق را بتفصيل شرح دھد – طرح ھای مقابله بايک حمله عراق رابه تفصيل شرح دھيد .............
موارد مفصل است
ب -درجه آمادگی اف  ١۴چقدراست؟ آيا سيستم ھای موشکی فونيکس دروضع عملياتی قراردارد –
آياموشکھای ھوا به ھوادر وضع خوبی به سرميبرند؟
ج -چه نوع ھواپيماھائی جمھوری اسالمی عليه کردھابکاربرده است؟ چه تعداد وچه نتيجه ای داشته
است؟ تلفات چقدر بوده است؟

د -آيامشاراليه ازنا آرامی ھای اقليتھا دربلوچستان اطالعی دارد؟ آيا دولت ايران پيش بينی ميکند که
دراين ناحيه دردسرھائی داشته باشد.........
ھـ  -درخصوص لوازم يدکی چه کشورھائی درنظرگرفته شده اند؟
ز -خط تدارکات لوازم يدکی چگونه است؟
ح  -آيا طرح ھائی برای باز گرداندن مستشاران نيروی ھوائی اياالت متحده درميان ميباشد؟ کدام افسران
نيروی ھوائی ايران موافق با بازگرداندن مستشاران وکدام ھا مخالفند؟ )به ماھيت درخواست توجه
فرمائيد(
ط  -از مشاراليه بخواھيد که چارت نيروی ھوائی وسازمان خودرابکشد ومقامات وصاحبان فعلی
آنھارانشان بدھد و درباره کار آرائی وشخصيت آنھا کمی اظھارنظر نمايد
ی – آيا درگيری ھمافران خلبان درجھت حل شدن است يامداخله کميته انقالب درنيروی ھوائی ادامه
دارد.
بدون پرونده تا تاريخ ششم شھريور) ١٣٧٨يعنی  ٢٠سال( دربايگانی ضبط شود تماما سری )سه تا۵
جلد  ۶٨اسناد سفارت(
اسناد سفارت نشان ميدھد که بعداز تماس حميد شيرازی باآمريکائيھا سرتيپ حميد شيرازی بوسيله دولت
موقت بازرگان باز نشسته ميشود ،وآمريکايی ھا ھم ديگر بااو تماس نميگيرند.
ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺎد ت ﺷﻬﻮد
برداشت از شھاد ت شھود اين است که اگر مامورين آمريکائی از ھمکاری افراد ايرانی برای براندازی
جمھوری اسالمی استقبال نکردند که ھيچ ،وسيله نابودی آنان راھم بوسيله جمھوری اسالمی فراھم
کردند ،درماھيت تبعي ِ
ت ازتصميم گوادلپ و طرح ھنری پرشت  Henry Prechtوابقای جمھوری
اسالمی بوده است ،ايرانيانی که درسالھای نخست پيروزی شورشيان به آمريکا اميد بسته بودند ويا
اکنون اميد بسته اند ازاين حقيقت دوربوده اند که آمريکا بناکننده جمھوری اسالمی است مايل به ويران
کردن آن نيست ولی تعميرات آنرا الزم ميداند آنطور که خودش ميخواھد.
ممنوعيت ھواداری از سلطنت ،طرد سلطنت طلبان وتحقيرومتھم ساختن آنان به خودخواھی وديکتاتوری،
گرامی داشتن مخالفين سلطنت وحتی تروريست ھا ،التاری گذاشتن سلطنت ،بی تفاوتی بين سلطنت
وجمھوری ،بی نيازی ايرانيان به سلطنت با واژه ممکن است ،عبور از قانون اساسی ،طرفداری از
حکومت فدراتيو وتعبير استقالل کشور به >رمانتيکی< به معنای >خيال پردازی است< بخش ھائی است
که دستآوردھای عقب نشينی وتحميل اجرای طرح ھنری پرشت  Henry Prechtاست که اخيرا ھم
اين عقب نشينی ھا به زنگوله ای متصل شده که اگر ايرانيان دستآورد ھای عقب نشينی اعليحضرت
راباور نکنند الاقل صدای سکوالريسم ايشان آنھاراھشيارسازد )سکوالريسم فلسفه ای مترقی است ولی
ھوداری ازآن درحد شاه نيست(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﻮدن
اسناد تحقيق اين تز ،نشان ميدھد که بموازات عدول آھسته اعليحضرت از سوگند سلطنت روش سياسی
اعليحضرت دقيقا تحت تاثيرسياست آمريکا نسبت به جمھوری اسالمی قرارگرفت؛ بعبارت روشن ،روش
سياسی آمريکا نسبت به ايران براعليحضر ِ
ت گروگان شده تحميل گرديد .ممکن است اين فرض پيش آيد
که اين يک امرتصادفی بوده است ولی اين فرض دررابطه باموارد موجود وتطبيق زمانی وموضوع ،بی
اعتبار شناخته ميشود .از باب نمونه ميتوان به جنبش سبز رجوع کرد که ھم حمايت وجانبداری ايشان
از آن جنبش باحمايت آمريکا از جنبش سبز ھماھنگی زمانی وموضوعی داشت وھم ترديد آمريکا
درجانبداری از جنبش سبز سبب ترديد وکسرحمايت ايشان از کل جنبش سبز گرديد.
برای نشان دادن قدرت ونفوذ وگستردگی سياست آمريکا درنفی تداوم سلطنت وجلوگيری از افق ھائی که
ممکن است در سياست آمريکا خللی وارد شود اجازه ميخواھم به دو مورد قابل توجه استناد کنم.
ﻧﺨﺴﺖ وﺻﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان
وصيت سياسی شاھنشاه ايران تا  ١٣سال پس از درگذشت ايشان مکتوم ماند وارائه نشد وبعد از آنکه
سنگر مفادوصيت سياسی شاھنشاه را از يادداشتھای روزانه علم منتشرکرد يعنی تاريخ اول ديماه سال
 (٢۵٣١) ١٣٧١معھذا خاندان سلطنتی وبيشترعلياحضرت واعليحضرت حاضربه تائيد وصيت سياسی
شاھنشاه نشدند و اين ادعا که ايشان وصيت سياسی نداشت بھانه ثابت بود ولی اين بھانه درجھت اثبات
وجود وصيت سياسی کوچکترين ترديدی بوجود نميآورد ،عبارت زيرازبيانات شاھنشاه است:
»من شخص مسئولی ھستم نميگويم بعدازمن ھرچه باداباد  -من وصيت سياسی خودم راتنظيم کرده ام
وھمه فرماندھان ارتش آن رادريافت کرده اند وميدانند که درھرواقعه ای روی دھد بايد بکوشند تا آنچه
راکه تاکنون ميکنيم يعنی انقالب سفيد را ادامه دھيم ورژيم راباقی نگھدارند) .عالقمندان ميتواند متن
کامل وصيت سياسی شاھنشاه ايران رادرسنکر اول ديماه  ١٣٧١داشته باشند و اميد وارم سايت جاويد
ايران به پخش آن اقدام کند که تسھيل عالقمندان است.
وصيت سياسی شاھنشاه در سايت  ١۴٠٠سال آدرس:
http://1400years.org/AmirFeyz/DarbarehVasiyateSiasiShah-June14 2011.pdfموجود است روی پيوند باال کليک کنيد(.
ماھيت وصيت سياسی شاھنشاه برحفظ تداوم سلطنت ووفاداری مطلق افراد ونيروھای مسلح به قانون
اساسی تاکيد صريح دارد – >نيروھای مسلح تازمانی که وليعھد به سن قانونی نرسيده مطيع فرامين
شھبانو وھنگاميکه وليعھد يعنی شاه آينده برسد مطيع فرامين اوخواھند بود) <.ازمتن وصيت سياسی
شاھنشاه(

تصريحی درآن وصيت سياسی ھست که بسياربا اھميت است وآن اين است که ميگويد:
»چنانچه رئيس مملکت از اعمال امتيازات ويژه اش براساس قانون اساسی غفلت کند ممکن است
نيروھای مسلح ناگزير شوند به اويادآوری کنند که صالح مملکت ووظائف قانونی اومستلزم آن قدرتی
است که من اعمال کرده وخواھم کرد) «...........ازمتن وصيت سياسی(
درﮔﺬﺷﺖ واﻻﺣﻀﺮت ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
درسال  (٢۵٢٣) ١٣۶٣اعليحضرت برادرخودشان رابعنوان وليعھد درمصاحبه باروزنامه حريت معرفی
فرمودند مفھوم حقوقی اين اعالم ،حفظ تداوم سلطنت است که سنت سلطنت ايران وقانون اساسی
تصميم درست و قانونی که برخاسته ازتکليف ايشان بود باطرح ھنری پرشت
آنرامقررکرده است .اين
ِ
 Henry Prechtکه مخالفت سياست آمريکا را باتداوم سلطنت ايران اعالم داشته کامال متضاد است
وبه کالمی ديگر درحاليکه طرح ھنری پرشت ) Henry Prechtسياست آمريکا( تداوم سلطنت رانسبت
به اعليحضرت که سوگند سلطنت راياد کرده اند قبول ندارد وغير قابل تحمل ميداند و درجريان اقداماتی
است که باعدول ازسوگند سلطنت مسئله تداوم سلطنت رامنتفی سازد که ساخته است! چگونه ممکن
است که معرفی واالحضرت عليرضا بعنوان وليعھد ايجاد واکنش ھای جدی برای رفع اثر ازتصميم
اعليحضرت رادرپی نداشته باشد؟
آﺛﺎر واﻛﻨﺸﻬﺎ
نميتوان گفت که واکنشھای دولت آمريکا نسبت به تصميم اعليحضرت درمعرفی برادرشان بعنوان وليعھد
چگونه بوده است زيرا شاھدی درکيفيت واکنش آمريکا موجود نيست وآقای علی پاتريک ھم که درمصاحبه
خودشان اشاره به اعمال نفوذ وقدرت آمريکا برای جلوگيری از فعاليت ھای مطبوعاتی کرده است کيفيت
وچگونگی آنرابيان نکرده وفقط مغايرت اصولی آن اقدامات رابادمکراسی اعالم کرده است.
ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ واﻻﺣﻀﺮت ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻧﺠﺎت اﻳﺮان
واالحضرت عليرضا برخالف ما برای رفع مزاحمت آمريکا به مقاله نويسی روی نياورد وبه سازمان
ومصاحبه و خود نمائيی ھای معمول دست نزد بی سروصدا به قطب سياسی مقابل آمريکا يعنی
انگلستان نزديک شد ودرتاريخ دوم جون  ٢٠٠٢به معرفی آقای تورج آبتين به عضويت فراماسون لندن
درآمدند )مصداق شغال مازندرانی رانگيرد جز سگ مازندرانی(.
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ درﺗﺎرﻳﺦ
>به مجرد اينکه خبرعضويت واالحضرت عليرضادرفراماسون لندن رادريافت کردم بالفاصله مراتب رابه
استحضار اعليحضرت از طريق فکس محرمانه رساندم بالفاصله جواب آمد که >دليل شما براين موضوع
که عنوان کرده ايد چيست< بفاصله کوتاھی صفحه ٢١نشريه محرمانه فراماسون لندن که فقط برای

اعضاء ارسال ميشودوشامل تصوير و توضيحات بود را برای اعليحضرت فکس کردم وديگر ھيچ خبری
نشد آنطور که ايران ياری مقيم لندن که مطلب رابه من )سنگر( منتقل کرد توضيح داد درتاريخی که
واالحضرت عضويت فراماسون راقبول کردند اعليحضرت ھم درلندن ديدار وگفتگوی با ايرانيان را
داشتند.
باری خيلی سعی کردم تا باواالحضرت درمورد عضويتشان درفراماسون تلفنی صحبت کنم ولی متاسفانه
ممکن نشد و اين محروميت ،درتحريراتی که بمناسبت درگذشت واالحضرت نوشتم واز سايت جاويد ايران
پخش شد به اشاره رفت.
ھنگاميکه خبردرگذشت واالحضرت منتشرشد ضمن فکسی محرمانه توجه اعليحضرت رابه موضوع
عضويت واالحضرت عليرضا درفراماسون لندن جلب واستدعا کردم که موضوع عضويت ايشان ميتواند
احتماال سرنخی برای علت خودکشی و ياقتل باشد که پاسخ ويا اشاره ای دريافت نکردم.
پس از آنکه افراد وروزنامه ھاودوستان شادروان واالحضرت عليرضا نسبت به درگذشت واحتماال قتل
او اظھارنظرھائی کردند ومتقابال درسايت اعليحضرت بيانيه ای درخصوص بی اعتباری نظرات افراد
درباره درگذشت واالحضرت انتشار يافت اينجانب فکسی بتاريخ سوم مارس ) ٢٠١١بااخذرسيد(
حضورشان تقديم داشتم که قابل اھميت ودرواقع جواز شھادت من درباره عضويت واالحضرت
درفراماسون لندن ميباشد.
ﻫﺪف واﻻﺣﻀﺮت ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ از ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن
دقيقا نميتوان گفت که ھدف نھائی واالحضرت عليرضا از قبول عضويت فراماسون لندن چه بوده است
ولی ميتوان گفت که مسلما اشاعه آدميت وبرادری نبوده است الگوی تاريخ سياسی نشان ميدھد که
شخصيت ھای سياسی غالبا پيوند ھائی بافراماسون داشته اند ونيز به اثبات رسيده است که فراماسون
به اھداف اعضای خوددرصورتی که از منشاء ھدف اعالم شده فراماسون يعنی آزادی وبرادری بدورنباشد
کمک ھای سياسی ومنطقه ای ميکند ھمچنين سوابق نشان ميدھد که فراماسون پايگاھی است اجتماعی
وسياسی که امکان البی کردن ويارگيری سياسی رادرسطح باال ممکن ميسازد تصور نميکنم کسی بدون
ھدف سياسی وگاھی تجاری ماسون شود.

